
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
NA WYSTAWIENIE STOISK Z URZĄDZENIAMI REKREACYJNO – SPORTOWYMI

PODCZAS IMPREZY MASOWEJ 
pn. „DNI KOGUTA” 

w dniach 20-21 czerwiec 2020r. w Oławie

I. ORGANIZATOR:

Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3 55-200 Oława, tel. 717351575

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

Obsługa stoisk z urządzeniami rekreacyjno-sportowymi podczas imprezy masowej na 
zasadach uzgodnionych z Organizatorem. 
Termin realizacji zamówienia: 
20-21 czerwiec 2020r. (sobota-niedziela): 
20.06 godz. 13.00 – 23.00 oraz 21.06 godz. 13.00-22.00
Miejsce realizacji zamówienia:      
tereny zielone Ośrodka Kultury przy ul. 11 Listopada 27

Ważne! Oferta nie obejmuje wyłączności atrakcji rekreacyjnych na terenie całej imprezy
jedynie udostępnienie na wyłączność terenu zielonego przy Ośrodku Kultury.

III. ZOBOWIĄZANIA STRON

1. Wykonawca jest zobowiązany:

a) złożyć ofertę na załączonym wzorze z podaniem ceny oraz wykazem  urządzeń 
rekreacyjno-sportowych, które zostaną wystawione na ww imprezie (Organizator nie
wyraża zgody na urządzenia typu kopacze) 

b) pobierać opłaty za korzystanie z urządzeń w cenie za bilet dla 1 osoby na 1 
urządzenie nie może być wyższej niż 5 zł/os (limit ceny za bilet nie dotyczy 
urządzeń – autodrom oraz karuzela)

c) posiadać aktualne wymagane pozwolenia na prowadzenie swojej działalności oraz 
niezbędną atesty na urządzenia;

d) zabezpieczyć we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami 
elektrycznymi (przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom techniczno-
elektrycznym);

e) posiadać podręczny sprzęt gaśniczy ustawiony przy urządzeniach;
f) przestrzegać  postanowienia  Organizatora  w  zakresie  zapewnienia  porządku  i

bezpieczeństwa  przebiegu  imprezy  oraz  Ustawy  o  bezpieczeństwie  imprez
masowych;

g) do zachowania ładu i porządku terenu, na których wystawia stoiska w trakcie 
imprezy i bezpośrednio po jej zakończeniu

h) do wpłacenia na konto Organizatora opłaty za wystawienie stoisk, najpóźniej w 
terminie do 12.06.2020r.

2. Organizator zapewnia:
• udostępnienie terenu zielonego przy Ośrodku Kultury
• dostęp do energii elektrycznej o maksymalnej mocy 12kW, 3 x 25 A

IV. PROCEDURA
1) Oferty należy składać na formularzu, który jest załączony do oferty. 



2) Zapraszamy do wizji lokalnej terenu, na którym Organizator zaplanował ustawienie stoisk z
urządzeniami rekreacyjno-sportowymi

3) Minimalna  oferowana kwota  nie  niższa  niż  2.000  zł.  netto  (słownie  dwa  tysiące
złotych netto)

4) Oferty można przysyłać najpóźniej do 27.03.2020r. na adres:
- e-mail: sekretariat@kultura.olawa.pl bądź
- Centrum Sztuki w Oławie, ul. Młyńska 3, 55-200 Oława

5) Osoba do kontaktu: Sylwia Nabiałczyk 717351575

6) W  przypadku  wątpliwości  co  do  złożonych  ofert,  Organizator  zastrzega  sobie
możliwość  przeprowadzenia  dodatkowych  rozmów/negocjacji  w  celu  wyjaśnienia
zapisów w formularzu ofertowym. 

7) Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania
przyczyny.

8) Organizator dokona wyboru oferty do dnia 03.04.2020r.

9) O  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  oferenci  zostaną  powiadomieni  pocztą
elektroniczną na podany w formularzu adres mailowy.

10) Decyzja dotycząca wyboru oferty jest niepodważalna.

INFORMACJE NT. PROGRAMU: 
20.06 – koncerty: Bartek Deryło z zespołem (półfinalista The Voice od Poland 2019)
gwiazdy wieczoru - ANIA RUSOWICZ oraz ZAKOPOWER 
Poza sceną: 

a) w godz. 21.00-22.45 (pomiędzy koncertami) na telebimie przy scenie transmisja na żywo 
meczu Polska-Hiszpania w ramach Mistrzostw Europy w piłce nożnej  

b) Wymiatacze – turniej drużynowy
c) festiwal szachowy  "Oława Summer Chess 2020 - plenerowy turniej szachowy dla dzieci,

memoriał Ignacego Florczyka
d) letnie lodowisko, 
e) ścianka wspinaczkowa
f) spływ kajakowy, 
g) konkursy, animacje i pokazy dla dzieci
h) wiele innych atrakcji (w opracowaniu)

21.06 – koncerty: występy lokalnych artystów: pokazy artystyczne dzieci i młodzieży, Gołębski 
Maszyński Wełyczko play Depeche Mode, 
gwiazdy wieczoru: BARANOVSKI oraz ANIA DĄBROWSKA
Poza sceną: 

a) festiwal szachowy "Oława Summer Chess 2020 - plenerowy turniej szachowy dla 
dorosłych o puchar Burmistrza Oławy,

b)  wielkie miasteczko rozrywki – letnie lodowisko, 
c) ścianka wspinaczkowa, 
d) spływ kajakowy, 
e) konkursy, animacje i pokazy dla dzieci , 
f) wieczorne loty balonem nad terenem imprezy, 
g) wieczorny pokaz mappingu
h) oraz wiele innych atrakcji (w opracowaniu)

Załączniki:
1. Wzór oferty.
2. Wzór umowy.
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